
Huisregels bezoekers  

AxionContinu wil dat bewoners zich zo veel mogelijk bij ons thuis voelen.  

Dat de eigenheid, gewoontes en leefwijzen van de bewoners zo veel mogelijk tot 

hun recht kunnen komen. Familie, vrienden en bekenden horen daarbij, daarom 

zijn bezoekers dan ook van harte welkom op onze locaties.  

Maar wonen én werken met zoveel verschillende mensen onder één dak, betekent 

dat men respect voor elkaar heeft en rekening met elkaar houdt. Uiteraard geldt 

dit ook voor diegenen die op bezoek komen.  

AxionContinu heeft een aantal huisregels opgesteld voor bezoekers.  

Hieronder leest u wat we van u als bezoeker verwachten. 

1. Behalve u, komen er ook vele andere bezoekers op de locatie. Ga respectvol met 

elkaar om. 

 

2. Als u op bezoek komt bij één van onze bewoners, dan gaan we ervan uit dat u 

andere bewoners met rust laat en u zich niet met hun zaken bemoeit. Tenzij zij hier 

zelf om vragen.  

Dit betekent ook dat u niet ongevraagd aan medewerkers vragen stelt over deze 

bewoners of uitlatingen doet over deze bewoners.  

3. Een bezoek bij een familielid of relatie is vaak leuk en gezellig. Maar in sommige 

gevallen kan uw gedrag de levenssfeer van andere bewoners verstoren of bij 

bepaalde bewoners onrust veroorzaken. Houdt daarom rekening met de andere 

bewoners en respecteer verzoeken van medewerkers om uw gedrag aan te passen of 

om de gemeenschappelijke woonruimte te verlaten om elders te gaan zitten. 

 

4. U mag bewoners alleen fotograferen of filmen wanneer zij zelf hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming geven. Mensen met dementie kunnen niet altijd meer toestemming 

geven, daarom mogen zij per definitie niet gefilmd of gefotografeerd worden, tenzij 

het uw eigen familie is. 

 

5. Respecteer ieders privacy, ook die van medewerkers. Deel bijvoorbeeld niet 

ongevraagd foto’s of persoonlijke gegevens op social media. 

 

6. Roken is verboden, behalve op de daarvoor bestemde plaatsen. 

7. Bij ongewenst gedrag kan een medewerker u verzoeken het pand te verlaten of kan 

u de toegang tot de locatie worden ontzegd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Respect voor elkaar! 
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